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Studiemiddag op 29 mei over Europa:
‘Europa, méér dan een economische eenheid’.
Deze achtste studiemiddag van het Centrum voor de
Sociale Leer van de Kerk wil aandacht besteden aan de
grondslag van de Europese Unie, haar joodse‐,
christelijke‐ en humanistische bronnen. Ingegaan wordt
op de ideeën van één van haar grondleggers Robert
Schuman. Zijn idee voor de vorming van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal was primair bedoeld
om de vrede in Europa te bestendigen ten gunste van de
heropbouw van Europa. De huidige Europese Unie lijkt
echter georiënteerd te zijn op economische belangen.
Tijd voor een ‘re‐ideologisering’ van het Europa‐debat.
Waartoe dient Europa nu de verzoening tussen Duitsland
en Frankrijk een feit is, de wederopbouw geslaagd is en
aan het sovjet communisme een einde is gekomen?
De middag wordt gehouden op 29 mei, van 13.00 uur tot
17.00 uur op de Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 te
Vogelenzang. Aanmelden via: info@cslk.nl of 0252‐345
345. Voor meer informatie: www.cslk.nl.

ZORG VOOR ELKAAR!
De Dag van de Caritas, gehouden op 28 maart, stond in
het teken van de veranderingen in de zorg. De
gemeenten krijgen een grotere rol. Maar de
belangrijkste verandering is het grotere beroep wat op
de mensen zelf wordt gedaan. Dit vraagt ook meer van
de Kerk. Hoe kunnen parochies en parochianen hierop
inspelen? Twee inleiders schetsten een beeld van de
veranderingen en wat die voor mensen kunnen
betekenen. Er werd kennis gemaakt met verschillende
nieuwe projecten: De Zorgzame Kerk en de Groen Kerk.
Daarnaast was er aandacht voor de financiering van
projecten. De werkgroep Burundi vroeg aandacht voor
overname van het weeshuisproject. In zijn slotwoord
riep Mgr. J. Hendriks de ruim tachtig aanwezigen op om,
indachtig de woorden van de Paus, “naar buiten te
gaan”.
Over deze dag is een brochure verschenen. Deze is
verkrijgbaar via Extranet, de website van het bisdom of
direct bij de Dienst Caritas: caritas@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

De bundel van de studiemiddag van vrijdagmiddag 7
november over Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal
Ondernemen is nu te bestellen. De bundel, ruim 120
pagina's, bevat alle lezingen van de sprekers zoals
hieronder eerder is aangegeven. Daarnaast is een tekst
toegevoegd van Mgr.De Korte, referent voor Kerk en
Samenleving. 'Hebben wij iets met elkaar?" Bestellingen
kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl
De prijs van de bundel is € 9,95
De verzendkosten zijn € 2,24
Zodra het bedrag is ontvangen op IBAN
bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v.
Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK),
Vogelenzang,
o.v.v.
Bundel
‘Sociaal
Opdrachtgeverschap’, zullen wij de bundel aan u
toezenden.

KERK EN WMO

WMO avond 29 april
“OVER DE SCHUTTING”
Wat zijn de eerste ervaringen met de WMO? Die vraag
stond centraal op de tweede bijeenkomst KERK & WMO
in de provincie. Zorgen, klachten, maar ook
mogelijkheden en uitdagingen werden gedeeld door de
meer dan zeventig deelnemers. Opmerkelijke
initiatieven werden gepresenteerd. Ook de cursus Kijken,
Zien & Doen, bedoeld om noden op te sporen. Kerken
worden opgeroepen om samen te werken, onder andere
in Noodfondsen. Hiervoor is ondersteuning aanwezig. De
volgende bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 14
oktober, weer in Stem in de Stad te Haarlem. Voor meer
informatie: caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
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Excursie Amsterdam
Overleven in Amsterdam
Ooit al eens willen weten hoe mensen overleven in een
stad als Amsterdam, als je geen huis hebt en niet
gewenst?
In
samenwerking
met
Amsterdam
Underground organiseert de Caritas een stadswandeling
door het hartje van Amsterdam. Onder leiding van een
gids die uit eigen ervaring alles kan vertellen over het
overleven op straat. De wandeling duurt ongeveer 90
minuten en wordt gehouden op zaterdag 13 juni van
10.30 tot ongeveer 13.00 uur. Kosten per persoon €10, ‐
Aanmelden bij caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

Caritas Aalsmeer
Zorg voor Elkaar
Donderdagavond 12 februari vond een informatieavond
plaats over de website Zorgvoorelkaar. De avond werd
georganiseerd door de diaconieën van de gezamenlijke
kerken in Aalsmeer en Kudelstaart, verenigd in het
diaconaal platform. De opkomst was boven verwachting
met ruim 100 bezoekers.
Nadat wethouder Verburg de avond had geopend, sprak
dominee Ed Jan Westerman over de rol van de kerken in
het bieden van hulp. Temeer nu de overheid zich
terugtrekt uit de zorg, worden zorgtaken meer bij de
lokale gemeente neergelegd en wordt er tevens een
beroep gedaan op vrijwilligers. Hier ligt een taak voor de
kerken en de diaconieën.
Zo is er onder andere een klussenclub opgericht.
De Vrijwilligerscentrale beheert de website waarop
hulpvraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.
Een volgende thema‐avond wordt georganiseerd waarbij
de vraag centraal staat wat de grenzen zijn van het
vrijwilligerswerk. Voor meer informatie: Otto Zandvliet:
ottozandvliet@hotmail.com
Voor de website zie: www.zorgvoorelkaar.com

UBI CARITAS 2015
TAKING CARE!
Voor wat voor uitdagingen staat een nieuwkomer in
Nederland? En wat voor rol kan de caritas daarbij
spelen? Deze vragen staan centraal op UBI CARITAS
2015, De Dag van de Caritas voor migranten‐
gemeenschappen met als thema TAKING CARE. Op die
dag zal Mgr. J. Hendriks aan twaalf cursisten een
getuigschrift uitreiken. Zij hebben met goed gevolg een
caritascursus gevolgd en zijn nu actief in de caritas van
hun parochiegemeenschappen. De dag wordt gehouden
op zaterdag 30 mei bij Casa Migrante, van Ostadestraat
268 te Amsterdam. Aanvang 10.00 uur. Voor meer
informatie: caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

Caritas IJmond‐Noord
RDC 10 JAAR
Op donderdag 15 januari vierde het Regionaal Diaconaal
Centrum IJmond‐Noord haar tienjarig bestaan.
Voorzitter Jan Rozestraten gaf een overzicht van de
successen van het RDC. Zo zijn er onderzoeken verricht
naar armoede, jongeren en ouderen. Uit het onderzoek
naar armoede is de Voedselbank IJmond‐Noord
voortgekomen. Ook een Schuldhulpmaatjesproject is
succesvol opgezet. Hulpbisschop mgr.J.Hendriks
bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en hield een
warm pleidooi om de caritas te blijven verbinden met de
parochies.
Voor meer informatie: rdcijm@kpnmail.nl

VOORAANKONDIGING
CURSUS NIEUWE BESTUURSLEDEN
Op zaterdag 10 oktober is er een dag voor nieuwe
bestuursleden van zowel parochiebesturen als
Parochiële Caritas instellingen. Nieuwe bestuursleden
krijgen voor deze dag een nog een uitnodiging. Plaats en
programma wordt later bekend gemaakt. Voor meer
informatie: mfrederik@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

REGIONALE CARITAS
Caritas & MOV Haarlemmermeer

Caritas Amstelland
ZORGEN OVER EENZAAMHEID
Caritas Amstelland hield op dinsdag 3 maart zijn
jaarlijkse diaconale contactavond. Deze stond in het
teken van het thema “Eenzaamheid”. Zoals voor de
jaarvergadering gebruikelijk is was er een uitnodiging
uitgegaan naar parochies, kerken en organisaties van
maatschappelijk welzijn in Amstelland.
Na een welkom door Harry van de Grint, de voorzitter
van Caritas Amstelland, hield pastor Tom Buitendijk
o.carm. een inspirerende inleiding op dit thema. Hij riep
ons tot slot van zijn betoog op “niet uit elkaars genade te
vallen en niet doelloos en onvindbaar te zijn” voor de
eenzame medemens.
Hierna vertelde de eerste gastspreker, Matthias de Vries,
van het diaconaal bureau van de PKN te Amsterdam, hoe
“Coalitie erbij” in Amsterdam is opgezet en werkt. Ook
de positie van de vrijwilligersacademie werd hierbij
betrokken. Het belang van de aanwezigheid van een
sociale kaart werd onderstreept.
De tweede gastspreker, Ernst Meyknecht, caritas
medewerker van het bisdom Haarlem‐Amsterdam,
drukte ons op het hart het gesprek aan te gaan en de
samenleving bij de les te houden, omdat we vanuit de
Evangelische diaconale zorg om ons heen moeten kijken
en de medemens met ons mee moeten nemen. Het door
het bisdom uitgegeven boekje voor parochiële caritas
instellingen in het bisdom Haarlem‐Amsterdam geeft
simpele suggesties hiertoe.

VLUCHTELINGEN

ER STAAT EEN VLUCHTELING VOOR DE DEUR…
EN WAT DOE JE DAN?
Steeds meer vluchtelingen doen een beroep op de
Nederlandse
samenleving.
Sommigen
worden
toegelaten, velen worden geweigerd, anderen
verdwijnen. Ondertussen groeit het beroep op kerken.
Maar wat kun je doen? Wat moet je doen? En wat vooral
niet? Over deze vragen organiseren de Caritas
Haarlemmermeer en de MOV Haarlemmermeer een
avond, speciaal bestemd voor mensen die in parochies
geconfronteerd worden met deze hulpvraag. De avond
wordt gehouden op dinsdagavond 19 mei, in het
parochiehuis van de RK kerk van Hoofddorp, Kruisweg
1073. De avond begint om 20.00 uur. U kunt zich
aanmelden bij dhr. Ton Overgaag
als.overgaag@quicknet.nl
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verbondenheid door het persoonlijke contact met het
weeshuis, zijn we ontzettend dankbaar wat wij voor hen
hebben mogen betekenen en ook dankbaar voor wat het
Burundi‐project óns allemaal gebracht heeft: activiteiten
met elkaar, sportiviteit, gezelligheid, saamhorigheid. Nu
willen we graag het stokje overdragen. Wilt u in de
komende drie jaar de hand reiken naar de kinderen en
medewerkers van dit weeshuis in Burundi. En
tegelijkertijd vreugde brengen in de parochie?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anita
Witte van het missiesecretariaat.
awitte@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

Voor meer informatie: lvandenham@tolfort.nl

Caritas Haarlem
STEUN ST.JOSEPHHUIS
De drie PCI’s van Haarlem Oost hebben de intentie
uitgesproken om te fuseren. Een van hun nieuwe
projecten is het steunen van het Josephhuis. In de
pastorie van de Josephkerk aan de Jansstraat in Haarlem
zal een rooms‐katholieke leefgemeenschap zich
vestigen. Bijzonder daarbij is dat het om jonge mensen
gaat. De Pci’s hebben hun warme steun toegezegd aan
dit bijzondere project in de verwachting dat de caritas
een speciale plek krijgt in en vanuit de leefgemeenschap.
Voor meer informatie: a.weijers@bisdomhaarlem‐
amsterdam.nl

PINKSTERACTIE
LUISTEREN MET JE HART
De taal van de missionaris
Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris
Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers wereldwijd de
strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland
dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de
Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze
collecteweek loopt van 16 t/m 25 mei en is een blijk van
steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

Caritas Heerhugowaard
7 WERKEN IN 40 DAGEN
In de parochies Heerhugowaard‐De Noord, Nieuwe
Niedorp, ‘t Veld en Waarland is er een intensief project
in de veertigdagentijd. Er wordt gebruik gemaakt van
een hongerdoek over de werken van barmhartigheid,
Werken die ook uitgevoerd gaan worden. Op 22 februari
en 1 maart krijgen de dorstigen te drinken en de
hongerigen te eten door producten in te zamelen voor
de Voedselbank. Op 8 maart is er aandacht gegeven aan
zieken en werd aan de kerkgangers gevraagd een extra
bezoek te brengen aan zieke mensen in hun omgeving.
Op 15 maart werd er kleding ingezameld voor de
Kledingbank, Dorcas, Mensen in Nood en /of Stichting
Present, afhankelijk van welke organisatie er een depot
heeft in de desbetreffende parochie. Op 22 maart
werden mensen gevraagd te doneren aan de
Vastenactie. Op 29 maart werd een schrijfactie voor
Amnesty International gehouden, om zo aandacht aan
gevangenen te vragen. Het laatste werk van
barmhartigheid, de doden begraven, gaven we aandacht
op Goede Vrijdag. Zo willen we met elkaar een heel
zinvolle veertigdagentijd opbouwen en actief op weg te
gaan naar Pasen. Voor meer informatie:
Marion Bleeker – Burger jnm.bleeker@quicknet.nl

DIACONAAL NIEUWS

INTERNATIONALE CARITAS
OIKOCREDIT – eerlijk financieel en hoog sociaal
rendement voor uw parochiële caritas
Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen
geen toegang tot enige vorm van financiële
dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken ze
zonder onderpand geen geld willen lenen. Deze mensen
leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de
mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een
kleine, eigen onderneming hebben ze weinig kans zich
aan de armoede te onttrekken.
Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij
bijna 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen
(via onze ruim 800 partners) met microkredieten vooruit
te helpen. Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van
geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische
productiviteit zorgt. Dat is naar ons idee de meest pure
vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waardoor

Veertigdagentijd…
het licht doorgeven!
De vreugde van een Missieproject
Nederlands‐Afrikaanse saamhorigheid in de
polder, het verhaal van de werkgroep Burundi

Een weeshuis in Afrika
De afgelopen drie jaar hebben we ons als parochies
Wieringermeer‐Wieringen ingezet voor de kinderen van
een weeshuis in Nyabiraba, Burundi. Naast de unieke
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mensen zélf iets kunnen ontwikkelen: een onderneming,
een bestaan, een toekomst.
Anders dan geefgeld, wordt leengeld bovendien steeds
opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen
geholpen worden. Omdat het geld met rente wordt
terugbetaald kan Oikocredit een eerlijk financieel en
hoog sociaal rendement bieden aan haar beleggers.
Oikocredit is 40 jaar geleden ontstaan vanuit een
initiatief van de Wereldraad van Kerken. Wereldwijd
beleggen meer dan 50.000 kerkelijke organisaties en
particulieren in Oikocredit. Een belegging in Oikocredit
draagt eraan bij dat deze reserves wel al aan de missie
van de caritas bijdragen. Veel kerkelijke organisaties
hanteren hierbij als vuistregel dat ze 10 tot 20% van hun
vermogen in Oikocredit beleggen.
Ook uw eigen parochiële caritasinstelling zou (een deel
van) haar reserves in Oikocredit kan beleggen. Door te
beleggen in Oikocredit investeert u in mensen. Telkens
opnieuw. Hoewel het Oikocredit Nederland Fonds de
laagste risico‐indicatie heeft, moeten we u erop wijzen
dat beleggen natuurlijk risico’s met zich meebrengt. Lees
daarom altijd de Essentiële Beleggers Informatie. Deze
kunt u vinden op www.oikocredit.nl of bel onze
relatiemanager Otto Albrecht op 030‐234 10 69.

leeftijd nog iets anders begon te roepen. In de
negentiger jaren studeerde hij theologie. In 2000 werd
hij diaken gewijd. In Bussum werd hij pastor. Het werd
een boeiende leerschool. Collega’s had hij niet. Hij was
verantwoordelijk voor het gehele pastoraal.
Op zijn talenten werd een groot beroep gedaan.
Nieuwe uitdagingen
In 2011 werd hij benoemd in de Sint Eloy parochie in
Beverwijk. Nu met collega’s, maar met geheel nieuwe
uitdagingen. De parochie was verdeeld. Een kerk was
bezet. Tot in de hoogste regionen is dat conflict
uitgevochten. Het deed hem zeer, maar het had voor zijn
pastoraat geen invloed. Hij was er voor iedereen. Veel
tijd en energie gingen zitten in de jeugd. Eerste
communie, vormsel, kinderkoor en catechese werden
opnieuw opgezet. Zijn liefde voor catechese kwam naar
voren
in
verkondiging
en
catechese
voor
volwassengroepen.
De minste der mijnen
Hij staat voor de caritas. Voor hem was het een logische
keuze om in St.Eloy benoemd te worden tot pastor
diaconie. Hij steunde allerlei acties rondom Vasten‐ en
Adventsprojecten. Organiseerde avonden over diaconie
en caritas. Was als bestuurslid betrokken bij het
Regionaal Diaconaal Centrum IJmond‐Noord, het RDC.
Was mede verantwoordelijk voor het opzetten van het
succesvolle Schuldhulpmaatjesproject in de IJmond.
Een aparte vermelding waard is een actie die hij opzette
om de Voedselbank te steunen. De hoofdkerk van
St.Eloy is genoemd naar Sint Agatha. Een martelares die
in 251 vermoord werd. Een van de manieren waarop zij
herdacht wordt is door broodjes. Een verwijzing naar
haar afgesneden borsten, die brood werden om armen
en hongerigen te spijzen. Nico Smit vroeg een bakker
deze broodjes opnieuw te maken. Ze werden vervolgens
verkocht, met de opbrengst werd de Voedselbank
gesteund.

SCHULDENMAGAZINE
Hoe ontstaan schulden? Welke aanpak is het meest
succesvol? Wat kan worden verbeterd? De Landelijke
Cliëntenraad, werk en inkomen, presenteert het
Schuldenmagazine. Met tips voor cliëntenraden om de
schuldhulpverlening te verbeteren. Voor caritas‐
bestuurders en werkgroepen is het Schuldenmagazine
een middel om zich te informeren over deze
problematiek. Aan de orde komen o.a. hoe en bij wie
ontstaan schulden, wegblijven van ‘eigen schuld, dikke
bult’ en betere schuldhulpverlening: oog voor mensen.
De beknopte en prettig leesbare informatie is te
downloaden op:
http://www.stichtingclip.nl/html/nieuwsbrief/nr105/SC
HULDENMAGAZINE_LCR_MAART2015.pdf
DIAKONIE & PAROCHIE
Het maartnummer is uit. Het eerste nummer van
jaargang 28. Met veel aandacht voor de
participatiesamenleving, de WMO en de zorg. En verder
over het werk van Justitia et Pax en contemplatief
pastoraat. Voor meer informatie en bestellen:
administratie@rkdiaconie.nl

AFSCHEID VAN EEN PASTOR DIACONIE
Op zondag 12 april nam diaken Nico Smit afscheid als
pastor van de St.Eloy parochie in Beverwijk.
Als pastor diaconie had hij een speciale opdracht voor de
Caritas. Hoe het hem in die vier jaren van zijn diaconaal
pastoraat in Beverwijk is vergaan kunt u hier lezen.

COLOFON

Talenten
Maak gebruik van je talenten, woeker met ze, is zijn
lijfspreuk. Met name om ze in dienst te stellen van de
minste der mijnen. Hij heeft het niet van vreemden, zo
vertelde hij. Zijn vader zette zich ook in voor anderen.
Talenten heeft Nico. Oorspronkelijk was hij leraar. Hij
heeft dat met veel plezier gedaan. Totdat op latere

De Caritas Nieuwsbrief voor PCI besturen, diaconaal betrokken
mensen en vrijwilligers actief bij MOV groepen in het Bisdom
Haarlem‐Amsterdam verschijnt vier maal per jaar. De redactie
wordt gevoerd door de Dienst Diocesane Caritas. De digitale
versie is beschikbaar op de website van het bisdom
www.bisdomhaarlem‐amsterdam.nl Dienst Diocesane Caritas
Postbus
1053,
2001
BB
Haarlem,
e‐mail:
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl. Ook voor wie zich wil
abonneren of afmelden.

Pastor/diaken Nico Smit zegent de Agathabroodjes

4

